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Aanwezig: Mitchell, Nelleke, Vicky, Marjolein, Mieke, Aleida
Bianca heeft zich afgemeld en wordt vervangen door Aleida.
Opening
Vicky stelt zich voor als nieuw lid van de MR.
Lessons learned van vorig MR-jaar: pieken in kwantiteit van documenten die gelezen
moeten worden; meer duidelijkheid in status –advies of instemming- van de
documenten en agendapunten; meer eigen inbreng vanuit de MR.
Mededelingen, ingekomen stukken, agendapunten
● In januari start de nieuwe instroom kleutergroep naast het peuterlokaal. Tip aan
de directie: zet in het mededelingenblad een herinnering dat ouders die al kinderen
bij ons op school hebben, de jongere broertjes of zusjes op tijd aanmelden op onze
school.
● Sinterklaas. De RVKO laat de scholen vrij in hun keuze. Het voorstel van de
directie is om de verhaallijn van het sinterklaas-journaal. Het is belangrijk hoe dit
naar de ouders gecommuniceerd wordt. Het bericht wat t.z.t. naar de ouders gaat,
wordt vooraf overlegd aan de MR-oudergeleding.
● Begroting. Aleida geeft een toelichting op de begroting. We eindigen met een
positief saldo. Aleida verstuurt alsnog de begroting als PDF.
● Veilige weg naar school. Via de mededelingenbrief weer aandacht aan schenken
● Vuilcontainers voor de deur van een school (de dependance): de directie zal via de
gemeente aankaarten deze weg te halen, de MR zal dit via de gebiedscommissie
doen.
● INK besproken, tekst is aangepast.
● Jaarverslag. Dit is een verplicht item voor de RVKO en de Inspectie. Het stuk wat
de MR heeft ontvangen is al opgestuurd en dus voor de MR nu ter kennisgeving.

Agendapunt voor de volgende vergadering. De directie verstuurt de laatste versie
naar de MR, opmerkingen zijn altijd welkom.
● Vanuit de politiek is een verandering te verwachten m.b.t. de peuterspeelzalen
versus de kinderdagverblijven. Welke gevolgen dit kan hebben voor basisscholen met
een peuterspeelzaal, zoals de onze, is onduidelijk.
● Stand van zaken w.b. de kerk: geen nieuws.
Verslag 6
Het laatste verslag van vorig schooljaar wordt goedgekeurd.
Verkiezing MR oudergeleding
De verkiezing wordt opgestart. Mitchell heeft nog 2 jaar zitting, Nelleke nog één jaar.
Het derde ouderlid zal 3 jaar zitting nemen. Marjolein zal de brief aanpassen.
Kandidaten kunnen zich tot 8-10 melden, zodat we een evt. verkiezing vóór de
herfstvakantie kunnen starten.
TSO
De bevindingen tot nu toe worden besproken.
De nieuwe organisatie De Tafel Van heeft wat opstartproblemen gehad.
De presentielijsten lijken niet actueel. Terwijl ouders hun kind per dag moeten
afmelden, lijken de begeleiders toch niet te weten welke kinderen nu wel of niet
aanwezig zouden moeten zijn. De directie gaat dit bespreken met de TSO.
Informatieavond
Mitchell en Nelleke beraden zich over de inhoud van het MR-onderdeel van de
algemene ouderavond.
Aan het einde van dit schooljaar kan alvast besproken worden wat de inhoud kan zijn
in de volgende algemene informatieavond. Agendapunt voor het werkplan.
sluiting

Mieke stelt een nieuw jaarplan/werkplan samen
Mieke plant een aantal dinsdagen als voorstel voor de MR-bijeenkomsten

